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Como  é a China antes da Revolução Chinesa 
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- A civilização chinesa tem mais de 10 mil anos de  existência, tendo 

começado com a ocupação do vale do rio Amarelo há cerca de 30 

mil anos.  

- O rio Amarelo exerceu importante papel na formação das primeiras 

comunidades da China antiga.  

 

- A fertilidade da argila trazida por suas cheias, conhecida como 

loess, garantia a colheita de grandes quantidades de cereais, como 

arroz e trigo. 

 

- Possibilidade de produção de variedade de cereais e alimentos em 

geral  relativo isolamento da China  
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Processo de unificação da China: 

 

-Comunidades patriarcais  entre 5000 e 3000 a.C.   

crescimento e formação sucessiva de aldeias e pequenos Estados 

patriarcais, governados pelos patriarcas mais influentes, inclusive 

com autoridade de vida e morte sobre os membros da comunidade 

 

- Por volta de 2000 a. C.   o patriarca conhecido como Yu, o 

Grande, unificou pequenos Estados  início da primeira dinastia 

chinesa  dinastia Xia 
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Cultura  chinesa – milenar e multifacetada  

-  A civilização chinesa foi uma das primeiras a desenvolver um 

sistema  próprio de escrita. 

- Alguns dos vestígios mais antigos da  

   escrita chinesa pertencem à   

   dinastia Shang (sécXVII a.C.-1046d.C). 

-Século II a.C.,(dinastia Hang (206 a.C- 220)  

    invenção do papel. 

-  Formação cultural tributária de algo em  

   torno de 56 grupos étnicos embora a etnia 

   Han corresponda à 91% da população.  

    55 etnias   minorias étnicas 
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- Depois do século II  intensificação do comércio de seda  

praticado por caravanas de mercadores que percorriam a Rota da 

Seda, conjunto de estradas com mais de 7 mil quilômetros de 

extensão, que atravessava a Ásia e chegava à Europa.  

 

- A rota servia para transportar não só a seda, mas outras 

mercadorias como perfumes, cerâmica, chá, pedras preciosas, entre 

outras. Além de promover o comércio foi responsável pelo intercâmbio 

de ideias e costumes entre a China e outras civilizações. 
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Rota da Seda 
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-  China se tornou um império após o Período dos Reinos     

 Combatentes, que  durou de 475 a.C. a 221 a.C.  

 

-  Em 221 a.C  rei de Qin, Ying Zheng    

   anexou os territórios dos adversários e 

   assumiu o título de primeiro imperador 

   da China.  

 

-Para proteger o território. Ying mandou 

 construir uma grande linha de fortificações,  

que se tornou a Grande Muralha da China. 
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Dando um pulo no tempo..... 



 
-  Até 1910: Submissão aos interesses estrangeiros. 
-  1911:Proclamação da República => Sun Yat-Sen– Kuomintang            

                    (Partido Nacionalista). 
Instabilidade – “senhores da guerra”. 

 
-  1921: Criação do PCCh(Mao Tsé-Tung entre os fundadores). 
-  Até 1925: Aliança entre Kuomintang e PCCh. 
- Com a morte de Sun Yat-Sen, assume Chiang Kai-Shek: PCCh é    
  declarado ilegal (perseguição aos comunistas). 
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